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في  بعض الصفات الفسلجية على Cفيرا وفيتامين لواال نبات استعمال المستخلص المائي لهالم تأثير

 طائر السلوى اليابانيناث إ

Pطه حمد طايسأ -سماح ميسر رؤوف

*
P - مخلد عريبي حسن 

 العراق - جامعة تكريت - كلية الزراعة - قسم الثروة الحيوانية

 الملخص

 Cمقارنة بفيتامين  Aloe veraفيرا لونبات االلهالم ضافة المستخلص المائي إ أثرى معرفة تهدف الدراسة الحالية إل
، عن بعض الصفات النسيجية إلناث طائر السلوى الياباني والكيموحيوية فضالً بعض صفات الدم الفسلجية  علىوتداخلهما 

بثالث وكل معاملة  /معاملةطائراً  ۱٥ئياً بواقع ربع معامالت عشواألى إنثى من طيور السلوى الياباني أ ٦۰ذ جرى تقسيم إ
من  خالية المقارنة (كنترول)) مثلت معاملة T1( ولىاأل المعاملة يأتي،وقد جرى معاملتها وفقاً لما ، )ةمكرر طيور/ ٥(مكررات 

 ا المعاملة الثالثةمأ ماء، /لترفيرالونبات االهالم مستخلص  من %۱۰لها ضيف أ) فقد T2( ما المعاملة الثانيةأ ،ضافةإي أ
)T3 فقد تم (فيتامين من مجمل ۲٥۰ضافة تحتوي على إ Cو ،ماء /لتر) في المعاملة الرابعةT4 (فيتامين  تم إضافةC  بمعدل

تم ذبح ثالثة  ،من بداية التجربةأسابيع  ۸وبعد مرور ، االلوفيرا نبات هالممن مستخلص  %۱۰مع ماء  لتر م/جمل ۲٥۰
 Red Blood Cells (RBC)، (PCV) Packed Cells Volume الدم الفسلجية اسة صفاتدرلطيور من كل معاملة 

،  Mean Corpuscular Volume (MCV)  ،WBC)( White blood cells  وصفات الدم الكيموحيوية متمثلة
 Glutamate Pyruvate Transaminase و Glutamate Oxaloacetate Transaminase (GOT)فعالية بقياس 

(GPT) ،  لوكوز والكولسترول في جلوبيولين والجز الــالكلي وااللبومين وحساب تركيوقياس تركيز كال من البروتين
ثالث بويضات في  أكبرفضال عن دراسة الوزن النسبي لكل من الكبد والقلب والمبيض وقناة البيض ووزن  ،مصل الدم
ومين ووزن يااللب زـــوتركي PCVو RBCن ) في كل م(P<0.05وجود انخفاض معنوي وأظهرت النتائج المبيض 

 فيرالونبات االالمائي لهالم ما المعاملة باستخدام المستخلص أ ،Cم عند المعاملة باستخدام المحلول المائي لفيتامين ــــالجس
ول ألوكوز والوزن النسبي لقناة البيض ووزن جااللبومين وال وتركيز GOTو PCVو RBCلى انخفاض كل من إدت أ

) (P<0.05معنوي انخفاض لى إ C لوفيرا وفيتامينكل من المستخلص المائي لهالم االإضافة  دتأفي حين  ،معنوياً ة بويض
 الجسم.ومين والكولسترول والوزن النسبي لقناة البيض ووزن يوااللب والبروتين الكلي % PCVفي كل من 

 الكلمات االسترشادية:

 المقدمة

 ن الخصائص ــد مــــديـــالعة ـــات الطبيـــاتــتمتلك النب
العالجية والدوائية فضال عن امتالكها الفعل المضاد 

 ) Rajeshwari and Andallu, 2011( دةــــــــلألكس
استخدم ذ إ ،ذه النباتاتـفيرا من هوــــلات االـــــنب رـويعتب
اني ـــرومـر الــالعصمنذ الج ــرا) للعـــفيوــل(اال ارــالصب

(Morton, 1961; Crosswhite and Crosswhite, 
ا ــــدة منهـــعاالت ــي مجـــدم فـتخــد اســوق (1984

مستحضرات التجميل والعناية بالصحة على نطاق واسع 
 .عالجية وفي الوقت الحاضر تستخدم ألغراض

وقد استخدم الهالم (الجل) كمضاد للجراثيم والفطريات 
 ;Boudreau and Beland, 2006)والفيروسات

Reynolds and Dweck, 1999) تأثيراتهاي حين ف 

وسع أزاد من استخدامها بشكل اكبر و لألكسدةكمضادات 
في فيرا كعامل محفز للنمو لولى استخدام االإ باإلضافة

وفي تحسين الكفاءة  Singh et al. (2013)فروج اللحم 
ذ إ لألمراضالمضاد  تأثيرهالى إضافة إنتاجية للطيور اإل

ا النبات على الكثير من المواد المغذية التي يحتوي هذ
، مثل مجموعة ن تدفع عملية التمثيل الغذائيأيمكن 

نزيمات ات واإلانتراكويتون والعديد من المعادن والفيتامين
 Anderson, 1983; Heyne, 1987)( مينيةاألحماض واأل

 رهــــا ذكــمب ـــفيرا حسلووالتركيب الكيمياوي لنبات اال
)Riley, 1959; Morsy, 1991( يتكون من الصابونين، 

 ،البوتاسيوم والمعادن مثل (الكالسيوم، (انتراكيتون) بوليفينول
النحاس والكروم)  ،الزنك نيز،جالمن ،المغنسيوم الصوديوم،

حامض  الكولين،و ,B1, B2, B6 E, Aوالفيتامينات مثل 
حماض واأل) والسكريات االحادية والبيتا كاروتينالفوليك 

 كسيديزواال عامل مؤثر على انزيم األلوفيرامينية ويعتبر األ

http:/www.journals.zu.edu.eg/journalDisplay.aspx?Journalld=1&queryType=Master 
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ة ـــــويــــادات حيـــــتخدم كمضــويس زـــييبوالل واالمليز
Swain et al. (1992)  الزغيبات ويعمل على زيادة كثافة

 .Jiang et al. (2005)  الصغيرة
كس�دة الطبيعي�ة ه�م مض�ادات األأيعد م�ن  Cما فيتامين أ

  ،نس�����جةبتركي�����ز كبي�����ر ف�����ي العدي�����د م�����ن األذ يتواج�����د إ
ار ــ�ـشأن الفعال�ة وـ�ـوكسجيح ألص�ناف األــ�ـاســويعمل كك

Zhang et al. (2011) ن فيت��امين أل��ى إC  م��ن اق��وى
فضال عن ما يتميز به هذا الفيت�امين م�ن كسدة. مضادات األ

نت��اجي والفس��لجي ف��ي ال��دجاج داء اإلث��ار ايجابي��ة عل��ى األآ
 مهات فروج اللح�م (ص�الح،أو )۱۹۹۸، البياض (الدراجي

فق����د ج����اءت فك����رة دراس����ة ت����أثير  )۲۰۰۸ ط����ه،؛ ۲۰۰۸
بع�ض ص�فات عل�ى ومجتمعت�ين مع�ا  كالً على حداالمادتين 

 Coturunix طائر السلوى اليابانيفي إناث الدم الفسلجية 
coturnix . 

 مواد وطرق البحث

في قاعة أجريت هذه الدراسة في حقل الطيور الداجنة 
التابع لقسم الثروة الحيوانية في كلية الزراعة  سلوىطائر ال

 ۲٦/٤/۲۰۱۳ولغاية  ۲٦/۲/۲۰۱۳ من للمدةجامعة تكريت 
 على بيئتها لمدةالطيور  حتى تعتادسبقتها مدة تمهيدية حيث 

من طيور  نثىأ ٦۰استخدم في هذه الدراسة  .سبعة أيام
 سبوعاً.أ ۲٥بعمر  (Coturnix coturnix) السلوى الياباني
 معاملة /طائراً  ۱٥معامالت بواقع  أربع الىجرى تقسيمها 

تم معاملتها وفقاً لما  )،مكررةطيور/ ٥وبثالث مكررات (
 يأتي:

خالية ( كنترول-معاملة المقارنة  )T1(ولى المعاملة األ .۱
 .)ضافةإي أمن 

 مستخلص من %۱۰تحتوي على  )T2(المعاملة الثانية  .۲
 لترماء.االلوفيرا / نبات هالم

 من مجمل ۲٥۰تحتوي على  )T3(املة الثالثة المع .۳
 لترماء./ C فيتامين

من  %۱۰تحتوي على  )T4(المعاملة الرابعة  .٤
م جمل ۲٥۰ماء مع  /لترااللوفيراهالم نبات مستخلص 
 ماء. لتر/ C من فيتامين

على  تحتوينتاجية إاستخدمت في تغذية الطيور عليقة 
نسبة ) ومجك/كالوريكيلو  ۳۲۰۰طاقة ممثلة مقدارها (

وحسبت  ۱جدول موضح في هو ا كم %۲۱.۰۷البروتين 
 لعالئق على وفق ما جاء في تقاريرل الغذائية قيمال
)NRC, 1994( ديم العلف والماء للطيور بشكل وكان تق

من السوق لغرض وفيرا لتم الحصول على نبات االحر، و
وراق أاستخالص الهالم يدويا من  تم. الحصول على الهالم

تم ). Durrani et al., 2008ات وفقا لطريقة (هذا النب

فيرا لوكل من المستخلص المائي لهالم االضافة إ
 .يومياً ماء الشرب  لىإ  Cوفيتامين

 سابيع من بداية التجربة)أ ۸وفي نهاية مدة التجربة (بعد 
ثالث طيور من كل معاملة عن طريق قطع الوريد  تم ذبح

صفات الدم غرض دراسة ل (Jugular vein) الوداجي
جمع الدم في نوعين من حيث  الكيموحيويةالفسلجية و

 ولى تحتوي على مادة مانعة للتخثرنابيب األاأل
)Potassium EDTAة كل ) كانت معدة لغرض دراس

 Red and white Bloodمن العدد الكلي لخاليا الدم
Cells (RBC)  و حجم خاليا الدم المرصوصةPacked 

Cells Volume (PCV) رى تقديرها على وفق ما إذ ج
 وحساب قيمة متوسط حجم Campbell, 1995)ليه (إأشار 

 MCV)( Mean Corpuscularخاليا الدم الحمراء 
Volume : وتستخرج حسب المعادلة التالية 

PCV% 
 ۱۰×  ـــــــــــــ ) =fl(فمتوليتر MCVمعدل حجم الكرية 

RBCs 
مادة وبعد تخثر الدم فيها خالية من أي  الثانية فكانتما أ

دورة  ۳۰۰۰وضعت في جهاز الطرد المركزي بسرعة 
لغرض الحصول على مصل الدم  دقيقة۱٥/دقيقة لمدة 

 للدم.إلجراء الفحوصات الكيموحيوية 

 فحوصات الدم الكيموحيوية
 Glutamate oxaloacetate  قياس فعالية أنزيم

transaminase (GOT) و Glutamate Pyruvate 
transaminase GPT) ( في مصل الدم 

من ) المصنعة Kit(استخدمت عدة التحليل الجاهزة 
 GOTإذ تم قياس فعالية أنزيمالمصرية Spectrum شركة

بوساطة جهاز الطيف الضوئي وتم تحديد الفعالية  GPTو
حسب و IU/Lاألنزيمية معبراً عنها بوحدة دولية / لتر 

 عة.طريقة العمل المرفقة من الشركة المصن

لوكوز جوااللبومين وال البروتين الكلي قياس تركيز
 موالكولسترول في مصل الد

المصنعة من  )Kitاستخدمت عدة الفحص الجاهزة (
الفرنسية وتمت قراءة النماذج Biolabo SA شركة 

باستخدام جهاز المطياف الضوئي وحسب طرقة العمل 
 المرفقة من الشركة المصنعة .

 نلوبيوليجحساب تركيز ال
طريقة لوبيولين بمصل الدم حسب جتم حساب تركيز ال

Bishop et al., 2008) ( وذلك بطرح األلبومين من
في مصل الدم من خالل المعادلة تركيز البروتين الكلي 

 اآلتية :
Globulin (g./100ml)=Total protein _ Albumin  
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 العليقة المستخدمة في التجربة و التركيب الكيميائي المحسوب لمكونات النسب المئوية  .۱جدول 

 النسبة المئوية (%) المواد العلفيـــــة
 ٥۰ ذرة صفراء

 ۱۲ حنطة
 ۲۸ %) ٤٤كسبة فول الصويا (

 ٥ مركز بروتين حيواني *
 ٤ زيت زهرة الشمس

 ۰.۷ حجر كلس
 ۰.۳ ملح مدعم باليود

 %۱۰۰ المجموع
 ۲۱.۰۷ بروتين خام (%)

 Kcal/kg( ۳۲۰۰( طاقة ممثلة
 ۰.۸۱۸ )%(الكالسيوم 
 ۰.۳۷۱ )%( لمتاحالفسفور ا
 ۰.۲۹٥ )%(ميثايونين 

 ۰.۷۸۷ )%(ميثايونين + سستين 
 ۱.۱۸۸ )%( اليسين

% دهن خام ٥م وج/ككالوريكيلو  ۲۱٥۰% بروتين خام و ٤۰على  لمحتوىهولندي المنشأ ا الوافي* استخدم المركز البروتيني 
 % فسفور.۲.٦۹% كالسيوم و ٥.٦۰ميثيونين+ سستين و ٤.۱۰ن و% ميثيوني۳.۷۰% اليسين و ۳.۸٥و

 ) . NRC, 1994**حسبت قيم التركيب الكيمياوي للمواد العلفية الداخلة في تركيب العليقة حسب ما ورد في (

  

 الصفات النسيجية

وبعد ذلك تم استئصال ، قبل ذبح الطيور تم وزنها فردياً 
والكبد والمبيض وقناة متمثلة بالقلب الحشاء الداخلية األ

وتم وزن ووزن اكبر ثالث بويضات في المبيض  البيض
 :لها وفقاً للمعدلة التاليةالوزن النسبي  الستخراج كل عضو

 وزن العضو           
 ۱۰۰×  وزن النسبي= ــــــــــــــــــــــــــــال
 وزن الجسم                       

 التحليل اإلحصائي 
يل اإلحص�ائي لنت�ائج التجرب�ة باس�تخدام طريق�ة تم التحل

)  General Linear Modelالع��ام (نم��وذج الخط���ي ال
 ) لدراس�ةSAS, 2005ض�من البرن�امج اإلحص�ائي الج�اهز (

)  Duncan, 1955تأثير العوامل كما جرى اختبار  دنكن (
 لتحدي���د معنوي���ة الفروق���ات م���ا ب���ين متوس���طات العوام���ل 

وس��ة عن��د مس��توى احتمالي��ة الم��ؤثرة عل��ى الص��فات المدر
)۰.۰٥ P<.( 

YRijR = M + TRiR + eRij 

 حيث إن :

Yijقيمة المشاهدات =.M المتوسط العام =. 

Ti تأثير المعاملة =.eijتأثير الخطأ التجريبي =. 

 النتائج والمناقشة

تأثير المعاملة باستخدام كل من  ۲جدول يوضح 
كل  Cالمستخلص المائي لهالم نبات االلوفيرا وفيتامين 

بعض صفات الدم  على أو مشتركين معاً  منهما منفرداً 
دت المعاملة باستخدام كل من نبات أ، حيث الفسلجية

لى انخفاض معنوي في إ منفردين Cااللوفيرا وفيتامين 
. في حين لم يظهر فرق اءالعدد الكلي لخاليا الدم الحمر

ضافتهم إالكلي لخاليا الدم الحمراء عند  معنوي في العدد
، ومن الجدول المقارنةمقارنة بمعاملة  كين معاً مشتر

في معامالت  PCVنالحظ وجود انخفاض معنوي لقيمة
 MCVوفيما يخص  المقارنةالتجربة مقارنة بمعاملة 

) P<0.05( ن المعاملة الثالثة تفوقت معنوياً أفنالحظ 
خرى ولم تكن الفروق معنوية األ مقارنة بمعامالت التجربة

  قل األ ن القيمةأويالحظ  المقارنة ومعاملة بين بقية المعامالت
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 القياسي الخطأ ±الهيموتيولوجية صفات الدم  على بعض Cااللوفيرا وفيتامين  المستخلص المالي لنبات تأثير .۲جدول 

WBC)P۳
P۱۰ملم /P

۳
P (دم / MCV فمتوليترfl  PCV % RBC 

)P٦
P۱۰ملم/P

۳
P (دم 

 الـصفــة
 المـعاملـة*

۱٥.٥۱۳±۰.۸۷ 

a 

۱٤٦.۸۰±۳.۱٥۰ 

cb 

٥۰.٦٦±۱.۷٦ 

a 

۳.٤٥±۰.٥۰ 

a** 
 المعاملة االولى

۱۳.٥٤ ±۰.۸۸ 

a 

۱٤۹.۱±۲.٦۸ 

b 

٤۲.۰۰±۰.٥۷ 

c 

۲.۸۱±۰.۳۳ 

b 
 المعاملة الثانية

۱٥.۸۰±۰.٥٦٦ 

a 

۱٦۸.۸±٥.۱۳ 

a 

٤٥.۰۰±۱.۰۰ 

bc 

۲.٦٦±۰.۳۳ 

b 
 المعاملة الثالثة

۱٤.٤۹±۰.٦٦ 

a 

۱۳٥.٦±۳.۱۲ 

c 

٤٦.۳۳±۰.۸۸ 

b 

۳.٤۱±۰.۱٦ 

a 
 ةالمعاملة الرابع

 P<0.05).* الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية عند مستوى احتمالية(*

 ضافةإ) بدون المقارنة القياسية*المعاملة االولى ( مجموعة -

 ماء. وفيرا /لترلاال نبات وراقأ جل مستخلص %) من۱۰تحتوي على ( المعاملة الثانية-

 .ماء /لتر Cفيتامين من مجمل )۲٥۰( المعاملة الثالثة تحتوي على-

 /لتر ماء.Cم من فيتامين ج) مل۲٥۰فيرا /لتر ماء مع (ولوراق نبات االأ) من مستخلص جل %۱۰المعاملة الرابعة تحتوي (-

 

الصفة كانت لصالح المعاملة الرابعة (االلوفيرا  معنويا لهذه
ثر معنوي في العدد أي أولم يكن للمعامالت  ).Cوفيتامين 

ن االنخفاض المعنوي في العدد أ، البيضاءلكلي لخاليا الدم ا
عند استخدام المستخلص المائي  اءالكلي لخاليا الدم الحمر

لى إقد يعود كل على حدا  C لهالم نبات االلوفيرا وفيتامين
األثر المضاد لألكسدة الذي يتميز به كل من هالم نبات 

التثبيطي ، وذلك عن طريق األثر Cااللوفيرا وفيتامين 
إلنتاج وتصنيع هرمون الكورتيكوستيرون من قشرة الغدة 

 (Christaki and Florou-Paneri, 2010)الكظرية 
وهذا الهرمون له اثر خافض للهرمونات الجنسية الالزمة 

وقد سبق  ،وباألخص هرمون االستروجين لعملية التكاثر
ثر الخافض لهرمون لى األإ Sturkie (1986)شار أو

 ،في الطيور اءين على العدد الكلي لخاليا الدم الحمراالستروج
 PCVعلى قيمة  اءوانعكست هذه النتيجة لخاليا الدم الحمر

لوجود معامل ارتباط معنوي وموجب بين العدد الكلي 
ن ، أ)۲۰۰۸ (صالح، PCVوقيمة  اءلخاليا الدم الحمر

ذا ما كانت الظروف التي يعيش فيها إهذا االفتراض يتحقق 
طبيعية ولم تؤثر بشكل سلبي على مجمل العمليات  الطائر

 ).Sturkie, 1986الحيوية في جسم الطائر (

استخدام المستخلص بن المعاملة أ ۳جدول أوضح 
لى انخفاض معنوي في إدت أ المائي لهالم نبات االلوفيرا

ت التجربة،  في حين لم مقارنة ببقية معامال GOTتركيز 

معامالت بين  GPTكيز ي فرق معنوي في ترأيكن هناك 
 ۳، ومن الجدولالمقارنة القياسيةالتجربة ومجموعة 

نالحظ وجود انخفاض معنوي في تركيز البروتين الكلي 
نبات  باستخدام المستخلص المائي لهالم عند المعاملة

ببقية  ة) مقارنT4( مشتركين معاً  Cااللوفيرا وفيتامين 
ن أمين نجد وفيما يخص تركيز االلبو ،خرىالمعامالت األ

) بين المعامالت P<0.05( هناك انخفاض معنوي
باستخدام المستخلص المائي لهالم نبات االلوفيرا والمحلول 

المقارنة وخليطهما مقارنة بمعاملة  Cالمائي لفيتامين
نخفاض في تركيز ، وقد يعود سبب هذا االالقياسية

شار أنتاج البيض وقد سبق وإلى زيادة إالبروتين الكلي 
 مكانية اعتبار مستوى االلبومينإلى إ) ۲۰۰۲الحديثي (

نتاجية للدجاج. ولم يكن كأحد المؤشرات للحالة اإل
لين وقد يمثل ذلك لوبيوجللمعامالت اثر معنوي في تركيز ال

ي اثر أاليا البيض التي لم يظهر فيها خانعكاس لحالة 
 معنوي للمعامالت.

ن المعاملة أد نج ،لوكوز في مصل الدمجما تركيز الأ
باستخدام المستخلص المائي لهالم نبات االلوفيرا لم يكن له 

المقارنة اثر معنوي في معدل هذه الصفة مقارنة بمعاملة 
دى أ Cبينما المعاملة باستخدام المحلول المائي لفيتامين 

لى ارتفاع معنوي مقارنة بمعاملة االلوفيرا ومعاملة إ
 .المقارنة القياسية
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 القياسي الخطأ ±صفات الدم الكيموحيوية  على بعض Cفيرا وفيتامين لواال المستخلص المائي لنبات ثيرتأ .۳جدول 
   الكولسترول

 مل)۱۰۰/م جل(مل

 الكلوكوز

 مل)۱۰۰م/جل(مل

 الكلوبيولين

 مل)۱۰۰م/ج(

 األلبومين

 مل)۱۰۰/مج(

 البروتين الكلي

 مل)۱۰۰/مج(

GPT GOT الصفة 

 المـعاملـة*

۲۰٦.۰۳±۲.۹۲ 

c 

۲٦۲.۸۹±۸.٤۳٦ 

b 

۲.۹٤ ± ۰.۳۰ 

A 

۳.۲۸ ± ۰.۰٦ 

a 

٦.۲۱ ±  ۰.۲۹ 

a 

۸۲.٦٦±۰.۳۳ 

a 

۹۰.۳۳±٤.۳۳ 

a** 
 األولىالمعاملة 

۲٦۸.٦۸±٤.۰٤ 

a 

۲٦٤.۰٦±٥.۸۸ 

b 

٤.۰۲ ± ۰.۲۸ 

A 

۱.۹۹ ± ۰.۱۹ 

b 

٦.۰۲ ± ۰.۲۲ 

a 

۸۲.۳۳±۰.٦٦ 

a 

۷٥.۰۰±۱.٥۲ 

b 
 المعاملة الثانية

۲٥۹.۹۸ ± ٤.۹۰ 

a 

۲۸٥.۱۰ ± ۲.٦۰۳ 

a 

٤.۰٦ ± ۰.٤۹ 

A 

۲.۰۳ ± ۰.٤۷ 

b 

٦.۱۰ ± ۰.۳۳ 

a 

۸۱.٦٦ ± ۱.۳۳ 

a 

۹٦.۳۳±۲.٦٦ 

a 
 المعاملة الثالثة

۲۳۳.۳٥±٤.۹٥ 

b 

۲۷۸.۸٤.٥±٥۰۸ 

ab 

۳.۲۲±۰.۲۰ 

A 

۱.۷٦±۰.۰۳ 

b 

٤.۹۸±۰.۱٦ 

b 

۸۳.۳۳ ±۰.۸۸  

a 

۹٤±٥.٦٦.۸٤ 

a 
 المعاملة الرابعة

 P<0.05).عند مستوى احتمالية(* الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية *

 مجموعة سيطرة) بدون اضافةولى (المعاملة األ*-

 فيرا /لترماء.لواال نبات اوراق جل مستخلص %) من۱۰تحتوي على ( المعاملة الثانية-

 /لترماء Cفيتامين من مللجم )۲٥۰المعاملة الثالثة تحتوي على (-

 /لتر ماء.Cم من فيتامين لج) مل۲٥۰وفيرا /لتر ماء مع (لق نبات اال%) من مستخلص جل اورا۱۰المعاملة الرابعة تحتوي (-

 

ن المعامالت باستخدام المستخلص المائي لهالم أونجد 
دى أوخليطهما  Cنبات االلوفيرا والمحلول المائي لفيتامين 

 ) في معدل تركيز الكوليسترولP<0.05( لى ارتفاع معنويإ
لى إ وهذا يرجع. سيةالمقارنة القياالكلي مقارنة بمجموعة 

كسدة الدهون في الجسم التي أالتأثيرات االيجابية على منع 
لى إدى أمما  Cيمتلكها كل من نبات االلوفيرا وفيتامين 

دية التي تعتبر نواة نتاج الهرمونات الستيرويإزيادة 
 ،ويوسف محي الدين(ساس في صناعتها الستيرول األ

فراز إخالل تنظيم ن هذا النبات عمل من و قد يكوأ) ۱۹۸۷
مامي للغدة النخامية مما انعكس على هرمونات الفص األ

 .نتاج الهرموناتإائف المبيض ووظ

وجود فروق معنوية في صفة  ٤جدول يالحظ من 
ذ إالمقارنة ة ومعاملة يبيوزن الجسم بين المعامالت التجر

المعاملة باستخدام يالحظ انخفاض وزن الجسم في كل من 
وباستخدام المستخلص المائي  Cي لفيتامينالمستخلص المائ

 مقارنة بمجموعة مشتركين معاً  Cفيرا وفيتامين لولنبات اال
المعاملة باستخدام بينما لم يكن بينها وبين  لمقارنةا

 ي فروق معنوية. أ فيرالوالمستخلص المائي لنبات األ

لكبد والقلب والجهاز ل( النسبي وزنالما يخص يما فأ
ي والوزن النسبي للمبيض ووزن ثاني التناسلي االنثو
لى عدم إحليل االحصائي نتائج الت فأشارتوثالث بويضة) 

الت التجربة ) بين معامP<0.05( وجود فروق معنوي
بينما يالحظ من الجدول  المقارنة القياسية،وبين معاملة 

وجود انخفاض معنوي في الوزن النسبي لقناة البيض  هنفس
نبات لهالم لمستخلص المائي عند المعاملة باستخدام ا

فيرا لوفيرا وباستخدام المستخلص المائي لنبات االلواال
بينما لم يكن المقارنة مقارنة بمجموعة  معاً  Cوفيتامين 

 C المعاملة باستخدام المحلول المائي لفيتامين وبين بينها
إلى ويشير الجدول  ،في قيمة هذه الصفةي فروق معنوية أ

باستخدام المحلول المائي لمعاملة ل وجود انخفاض معنوي
في صفة نسبة وزن اول بويضة مقارنة  فيرالولنبات اال
بينما لم  Cلفيتامين باستخدام المستخلص المائي بالمعاملة 

والمعاملة باستخدام  المقارنةيكن بينها وبين معاملة 
ي أمعاً  Cفيرا وفيتامين لوالمستخلص المائي لنبات اال

ود سبب انخفاض الوزن النسبي عوقد ي ،معنويةفروق 
استخدام المحلول المائي لنبات ألول بويضة للمعاملة ب

ذ إنتاج البيض إلى قدرة هذا النبات على زيادة إفيرا األلو
نتاج البيض وحجم إن معدل يوجد معامل ارتباط سالب بي

ويوجد معامل ارتباط موجب بين حجم البيض البيضة 
   الصفار.وحجم 

  االستنتاج
ن استخدام المستخلص الم�ائي أمن هذه الدراسة  تجنستن

منهم��ا منف��رداً مع��اً ك��ل  Cله��الم نب��ات االل��وفيرا وفيت��امين 
ابي ف�ي بع�ض ص�فات ال�دم ك�ان ل�ه اث�ر ايج� مع�اً وتداخلهما 
 نتاجية.ن تعد المؤشر للحالة اإلأالتي يمكن 
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 الخطأ القياسي ±فات الفسلجية الص على Cااللوفيرا وفيتامين  المستخلص المائي لنبات تأثير .٤جدول 

 لمـعاملـةا ولىالمعاملة األ المعاملة الثانية المعاملة الثالثة المعاملة الرابعة
 الصفة

۲۱۹.٥۹  ±٦.۸٤ 
b 

۲۱٤.۱۹  ±٥.٦۱ 
B 

۲۲۸.٤۱  ±۹.۹٦ 
ab 

۲٤۷.۰۲ ±٦.٥۲ 
a 

 م)ج( وزن الجسم

۲.۷۷  ±۰.۲٦ 
a 

۲.٦۹  ±۰.٤۹ 
a 

۲.٦۳  ±۰.٤۱ 
a 

۲.۲۲  ±۰.۰۷ 
a 

 )%( كبدوزن ال

۰.۸٥  ±۰.۰٥ 
a 

۰.۸٥  ±۰.۰۷ 
a 

۰.۷٥  ±۰.۰٤ 
a 

۰.۸۲  ±۰.۰۲ 
a 

 )%( وزن القلب

۷.۹۲  ±۰.۲۱ 
a 

۷.٥۱  ±۱.٥۷ 
a 

٦.۰٤  ±۱.۲۷  
a 

۹.۱۲  ±۰.۳٦ 
a 

 )%( نثويألوزن الجهاز التناسلي ا

۳.۲۰  ±۰.۳٥ 
b 

۳.۹۸  ±۰.۲٦ 
ab 

۳.۱۷  ±۰.۲۰ 
b 

٤.۰۸  ±۰.۱٤ 
A 

 )%( الوزن النسبي لقناة البيض

۲.٤۹  ±۰.۲٦ 
a 

۳.٥۰  ±۰.۸۳ 
a 

۲.۳۸  ±۰.۰۷ 
a 

۲.۹۹  ±۰.۰۸ 
a 

 )%( الوزن النسبي للمبيض

۱.۱۳  ±۰.۰۹ 
ab 

۱.٥۳  ±۰.۱۹ 
a 

۱.۰۰   ±۰.۰٦ 
b 

۱.۱۸  ±۰.۱۸ 
ab 

 )%(ول بويضة أوزن 

۰.٦۳  ±۰.۰۷ 
a 

۰.۹۰  ±۰.۲٤ 
a 

۰.٥۳  ±۰.۰٦ 
a 

۰.۷۹  ±۰.۰۲ 
a 

 )%(وزن ثاني بويضة 

۰.۲۷  ±۰.۰۸ 
a 

۰.۳۹ ± ۰.۲۰ 
a 

۰.۲۲  ±۰.۰۸ 
a 

۰.۳۲  ±۰.۰۷ 
a 

 )%( وزن ثالث بويضة
 

 P<0.05).** الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية عند مستوى احتمالية(

 ضافةإ) بدون المقارنة القياسيةمجموعة املة االولى (*المع-

 ماء. نبات االلوفيرا /لتر وراقأ%) من مستخلص جل ۱۰ة تحتوي على (المعاملة الثاني-

 .ماء /لتر Cم من فيتامينلج) مل۲٥۰املة الثالثة تحتوي على (المع-

 /لتر ماء.Cم من فيتامين لج) مل۲٥۰االلوفيرا /لتر ماء مع ( وراق نباتأ%) من مستخلص جل ۱۰رابعة تحتوي (المعاملة ال-
 

 المراجع

ي الموسم والجنس ف تأثير. )۲۰۰۲( حمد طايسأالحديثي، 
لي. رسالة بعض بروتينات مصل الدم في الدجاج المح

 .، العراقجامعة بغداد ،كلية الزراعة ،ماجستير

. تأثير إضافة حامض )۱۹۹۸( ، حازم جبارالدراجي
 لى العليقة في الصفات الفسلجية واإلنتاجيةإالسكوربيك ا

المرباة خالل أشهر  لقطعان أمهات فروج اللحم فاوبرو
جامعة ، كلية الزراعة، راهأطروحة دكتو ،الصيف

 .، العراقبغداد

). تأثير استخدام ۲۰۰۸( ، سنان عصام الدينصالح
 وبذور الحلبة في بعض الصفات الفسلجيةC و A فيتاميني

 والنسيجية لذكور أمهات فروج اللحم. رسالة ماجستير،
 .، العراقجامعة الموصل ،كلية الزراعة الغابات

وبذور  Cو  Aيتامين تأثير ف ).۲۰۰۸( حمد طايسأطه، 
في األداء  التأكسديالحلبة في التقليل من اثر اإلجهاد 

 ،باء فروج اللحم. أطروحة دكتوراهالفسلجي والتناسلي آل
 .، العراقجامعة الموصل ،كلية الزراعة والغابات

علم  .)۱۹۸۷( وليد حميد يوسفومحي الدين، خير الدين 
 . جامعة الموصل.البيطرية الفسلجة
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EFFECT OF USING WATER EXTRACT OF Aloe vera GEL AND 

VITAMIN C ON SOME PHYSIOLOGICAL TRAITS  
OF FEMALE JAPANESE QUAIL  

Samah M. Raouf, A.T. Taha and M.O. Hassan 
Anim. Res. Dept., Coll. Agric., Tikrit Univ., Iraq 

ABSTRACT 

The study aimed to determine the effect of water extract of Aloe vera gel and vitamin C in 
some physiological performance of female Japanese quail. Sixty female quail were divided 
randomly to four treatment groups of 15 female each, each group included three replicates 
each replicate included five female. (T1) was control unsuppleminted, (T2) contained 10% 
Aloe vera /liter of drinking water, (T3) contained (250mg/liter) Vitamin C and (T4) contained 
10% Aloe vera with 250 mg/liter Vitamin C. After eight weeks, three birds from each 
treatment were slaughtered to study some physiological performance such as Red Blood Cells 
(RBC), Packed Cells Volume (PCV), Mean Corpuscular Volume (MCV), White blood cells 
(WBC), GOT, GPT, total Protein, albumin, globulin, glucose and cholesterol concentration in 
blood also, relative weight of liver, heart, ovary and ova duct. The results showed 
significantly decreasing (P<0.05) in RBC, PCV, albumin and body weight in (T3), whenever 
(T2) showed significantly lowering (P<0.05) in RBC, PCV, GOT, albumin, glucose, relative 
weight of ova duct and weight of first ova, while the results showed significant decrease 
(p<0.05) in PCV, total protein, albumin and cholesterol, ova duct and body weight in (T4). 

Key words: Japanese quail, Aloe vera gel, vitamin C, physiological traits. 

 ــــــــــــــــــــــــ
 المحكمون :

  جامعة الزقازيق. –كلية الزراعة  –أستاذ فسيولوجيا الدواجن  على عبدالرازق عسكر أ.د. -۱
 ق.جامعة الزقازي –كلية الزراعة  –أستاذ تغذية الدواجن  عادل إبراهيم عطيــــةأ.د.  -۲
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